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Abstract  
 
Title: A-Level students’ perspective on their own health and motivation in their college 
environment.  
 
Author : Sofia Jovannelli  
Supervisor : Monica Naeser     
 
 The purpose of this essay was to gain a deeper understanding of how A-level students 
perspective is on their own health and motivation.  
 
Which different factors does the A-Level students´ consider affect their own health and 
motivation in their college environment?  
 
Through the use of qualitative interviews with six A-level students their view on their 
own health and motivation was investigated.  
To gain a deeper factual and theoretical basis to the research questions, I also investigated 
some earlier studies.  
The central frame of interpretation of this study is the theory about KASAM, and earlier 
research in this field.  
 
In the writing of this essay it has emerged that the people´s health is influenced in both a 
positive and a negative way during their school years depending on factors such for 
example stress related to school work.  
It has emerged in the interview process that students view their college time and their 
college work as meaningful despite the stress some of the students can feel..  
Furthermore the interviews have shown that all whom were interviewed were satisfied 
with their time at A-level college on the whole.  
 
This research’s findings directly matches those of the earlier studies about health and 
motivation, as the interviews show that a predisposition for psychological well-being and 
a positive development is that you live in a comprehensible environment with appropriate 
demands on the students, and the possibility to influence one’s own situation.  
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Sammanfattning  
 
Titel: Gymnasieelevers perspektiv på deras hälsa och motivation i skolmiljö  
 
Författare: Sofia Jovannelli  
Handledare: Monica Naeser  
 
Syftet med uppsatsen var att få en djupare förståelse av hur gymnasieelevers perspektiv 
är på deras hälsa och motivation.  
Vilka olika faktorer anser eleverna påverkar deras hälsa och motivation i deras skolmiljö?  
 
Genom kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever undersöktes deras perspektiv på 
hälsa och motivation.  
För att ge mer fakta och teorier om uppsatsens frågeställningar studerades även tidigare 
forskning.  
Studiens centrala tolkningsram är teorin om KASAM, teori om motivation, 
läroplanen samt tidigare forskning i ämnesområdet.  
 
I uppsatsen har framkommit att människors hälsa påverkas både positivt och negativt 
under skoltiden, men att alla elever trots att de ibland upplever skolmiljön som 
problematisk t.ex på grund av stress, bibehåller en vilja att fortsätta sina studier.  
Intervjuerna visar att de intervjuade eleverna är nöjda med sin tid på gymnasiet.  
 
Intervjuerna stämmer överens med tidigare teorier om hälsa och motivation då det genom 
intervjuerna visat sig att en förutsättning för psykiskt välbefinnande och en positiv 
utveckling är att man lever i ett begripligt sammanhang, med lagom anpassade krav och 
med möjlighet att påverka situationen.    
 
Nyckelord: Elevhälsa, gymnasieelever, KASAM, motivation.
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1. Inledning 
Vad är det som gör att vissa elever efter den obligatoriska grundskoleutbildningen väljer 

att fortsätta sina studier på högre nivå? Det här började intressera mig när jag läste en 

artikel gjord av skolverket som handlade om gymnasieelevers studieresultat.  

Studien visar att var fjärde 20-åring inte har slutbetyg från gymnasieskolan och var tredje 

når inte kraven för grundläggande behörighet till universitet och högskola. Allt fler elever 

väljer samtidigt bort högre kurser i moderna språk och matematik.  

För att få fortsätta på en högre utbildning måste eleven ha minst 90 procent av 

kurspoängen godkända. I år hade 64 procent av landet 20-åringar uppnått detta 

studieresultat. Det var färre kvinnor än män som utökade sitt program.  

(Skolverket, pressmeddelande 19/12 -05)  

Vad som får elever att fortsätta studierna efter gymnasiet är en intressant fråga som även 

är väldigt komplex eftersom anledningarna kan vara flera. Jag har valt att fokusera på 

områdena hälsa och motivation därför att jag personligen tror att dessa faktorer spelar en 

stor roll i valet om att läsa vidare.  

   Jag ser på begreppet hälsa som både fysisk, psykisk och social hälsa. Inom begreppet 

kan flera faktorer spela roll för hur man mår och hur man presterar i skolan så som t.ex. 

familjeförhållanden, kompisrelationer i skolan och på fritiden, sömnproblem, vilka krav 

man har på sig själv och vilka krav andra har på en, hur lätt stressad man blir o.s.v.  

Vad jag tror är viktigt när man som elev möter vissa av dessa problem är att man kan 

hantera problemen så att de inte tar övertaget över skolarbetena. Det är viktigt att man 

blir medveten om sitt problem för att man ska kunna ta tag i det och arbeta bort det så att 

det inte blir ett hinder för skoltiden. I begreppet motivation tror jag flera faktorer spelar in. 

Det kan vara hur man ser skolan och skolarbeten som meningsfulla, att man känner att 

man lär sig någonting viktigt i skolan, att man har ett tydligt mål med varför man läser 

vidare, att skolarbetena känns tydliga och strukturerade så att man känner att det finns en 

möjlighet att klara av dem. Det känns viktigt för mig som blivande lärare att få veta hur 

medvetna elever är om just dessa två teman hälsa och motivation eftersom det kommer 

att bli en av mina uppgifter som lärare att arbeta med detta för att eleverna ska kunna få 

trivas i skolan och känna att den ger dem någonting positivt.  
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1.1 Avgränsning 
 
Jag har valt att avgränsa mig till gymnasieelever eftersom gymnasieelever har gått många 

år i skolan och har längre erfarenheter av skoltiden. Gymnasieeleverna har själva valt att 

fortsätta sin utbildning efter grundskolan och det är intressant för frågeställningarna 

eftersom det kan ha med motivation att göra.  

 
1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att elevernas får svara på hur hälsa och motivation i deras 

skolmiljö är. Det känns viktigt för mig att ta reda på hur eleverna upplever situationen 

vad gäller hälsa och motivation eftersom jag ska jobba som lärare, och om jag får en 

bättre inblick i frågorna så kan jag lättare kunna möta eleverna. För läsaren  vill jag 

genom intervjuresultaten förmedla elevernas åsikter om hälsa och motivation för att även 

läsaren ska få en förståelse för betydelsen av hälsa och motivation i skolmiljön. 
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2. Centrala begrepp 
 
Hälsa 

Hälsa är ett kroppsligt tillstånd av välbefinnande och frånvaro av sjukdom. 

Enligt Världshälsoorganitionens (WHO) definition (1946) är hälsa ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

(Nationalencyklopedin) 

 

Stress 

Stress är ett tillstånd som uppstår när en person blir utsatt för påfrestningar av olika slag 

som personen får problem med att hantera. Stressorer är en benämning på de faktorer 

som framkallar stress. Vilken grad av stressreaktion som personen får beror på dennes 

tolkning och värdering av händelsen. Dels innebär detta en bedömning av händelsen i sig 

och dels en bedömning av den egna förmågan att kunna hantera situationen.  Ett begrepp 

för förmågan att hantera stress är coping. Ju mer negativ innebörd personen tillskriver 

händelsen och desto lägre tro personen har på sin egen coping-förmåga, ju starkare 

tenderar stressreaktionen att bli.  

(Egidius 2002, s.525-526; 562) 

 

Motivation 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere vilket betyder ”att röra sig”. 

I nationalencyklopedin förklaras ordet motivation som en sammanfattande psykologisk 

term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar ett beteende. 

Andra ord som förknippas med motivation är drivkraft, intresse, inspiration, lust och 

viljeinriktning.  

(Nationalencyklopedin) 
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3. Litteraturgenomgång  
 
3.1 Läroplanens mål 

I Lpo94 står att skolan har i uppdrag att främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Det skolan ska förmedla är de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen som alla i samhället 

behöver. I en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde ska eleverna få 

studiefärdigheter och metoder för att kunna orientera sig. Ytterligare en viktig uppgift för 

skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ 

och ansvar. Eleverna ska få möjlighet och förutsättningar att utveckla sin förmåga att lösa 

problem och arbeta självständigt. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. 

Som en grund för fortsatt utbildning ska skolan alltså ge elever medel att inhämta 

kunskaper som för eleven är nödvändiga. Mål att sträva mot är att låta eleven reflektera 

över erfarenheter för att tillägna sig och  tillämpa de nya kunskaperna på bästa sätt samt 

att få en grund och vilja till fortsatt utbildning. (Lpo94,Paragraf 2.2)  

 
3.2 Motivation – historik om begreppet 

Begreppet motivation är mångtydigt och svårfångat. Forskare, filosofer, teoretiker m.fl. 

har sedan lång tid tillbaka försökt förstå och förklara vilka faktorer som spelar in i kraften 

att bli motiverad. Det finns olika typer av motivationsteorier. Det som beskrivs här är 

principen om hedonism, instinktteorin, drivkraftteorin och den kognitiva teorin. 

Flera teorier om motivation har sina rötter i principen om hedonism. Det är en princip 

som går ut på att människan strävar efter njutning och välbefinnande och då samtidigt att 

man vill undvika smärta. Motivation uppstår då eftersom man har ett motiv för att kämpa 

mot det positiva målet. Denna teori om motivation formulerades främst av 1700- och 

1800-talens filosofer som Locke, Bentam och Mill. (Jenner, 2004, s.38). En annan teori, 

instinktteorin, grundades av bl.a. Sigmund Freud under slutet av 1800-talet. Han menade 

att människan drivs av en instinkt som är något medfött. Man beter sig på ett visst sätt för 

att tillfredställa behov som exempelvis hunger. (Jenner, 2004, s.38). I början av 1940-

talet framställdes en drivkraftteori av Clark Hull. Hull presenterade en modell till styrkan 

i en människas beteende i form av en ekvation: Ansträngning = Drivkraften + Vanan. 

Han menar att ju starkare drivkraften och vanan är, desto större blir ansträngningen. 
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Drivkraften är en energiimpuls som är beroende av vanan. Med vanan menas tidigare 

erfarenheter. Även framtida mål är av betydelse. (Jenner, 2004, s.39). Kurt Lewin var en 

forskare och den främste sådan för en teori som kallas den kognitiva teorin. Denna teori 

grundas på att det som styr människans beteende är tankar och förväntningar som 

personen har rörande framtiden. Beteendet är målinriktat och grundat på medvetna val. 

Även erfarenheter spelar här in en roll. Symboliskt kan man se det som en våg där 

uppnåendet och sannolikheten av att nå målet vägs med sannolikheten att misslyckas. 

Personens handlande bestäms av vilken del i vågen som väger tyngst. (Jenner, 2004, s.40) 

 

- historik om rationalistiskt och irrationalistiskt synsätt 

Människans sätt att handla och ta beslut kan delas in i två områden. Det ena synsättet är 

att människan i grunden är rationell och att hon efter vilja väljer sitt uppförande. Att 

människan är medveten om orsakerna till sitt uppförande och därmed är ansvarig för sina 

handlingar. Enligt det andra sättet att se är människan irrationell av naturen. Med det 

menas att inre impulser och önskningar styr samt att omgivningens påfrestningar 

påverkar handlandet. Människan är mer eller mindre omedveten om grunden till sina 

handlingar. (Cofer, 1978, s.10) 

 

- förstärkning och negativ förstärkning 

Förstärkning syftar på ett visst förhållande som stärker det beteende som tidigare har 

visat sig lönsamt. Man kan även definiera stärkandet som lärdom. Exempelvis kommer 

ett hungrigt djur som spårar upp föda vara benäget att upprepa beteendet nästa gång då 

djuret fått lärdom av att det ger ett positivt resultat. Motsatsen, negativ förstärkning, är 

när ett borttagande eller undvikande stärker beteendet. T.ex. att välja bort situationer som 

man vet är plågsamma. Förhållandena för förstärkning är sådana som bidrar till inlärning 

men dock inte kan undvikas. ( Cofer, s. 50-51) 
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3.3 Studier och dess påverkan på hälsan 

Det har gjorts en studie om sambandet mellan ängslighet och resultat på tentamen.  

Studien handlade om resultat på prov i det engelska skriftspråket. Ängsligheten mättes 

med ett frågeformulär som eleverna besvarade vid provets slut. Av analyserna framgår 

negativa samband mellan ängslighet och tentamensresultat men visade även på att 

ängslighet i samband med inlärning eventuellt kunde ha positiva effekter på 

färdighetsutvecklingen genom att t.ex. öka studieansträngningen.  

(Fransson, s.46,1972). 

 
3.4 Tolkningsram 
 
För att förstå viktiga faktorer för hälsa används teorin Kasam. Forskaren Jenners teori om 

motivation används för att förstå vad som är viktigt för motivation. Dessa teorier har valts 

för att användas som underlag till val av intervjufrågor. Jag tror även att dessa teorier är 

väsentliga för en analys av respondenternas svar då jag tror på teorierna och vill utgå från 

de synsätten i min analys. 

 

3.5 Kasam 

Aaron Antonovsky är professor i medicinsk sociologi och skriver i sin bok Hälsans 

mysterium om hur människor, trots tillvarons alla påfrestningar ändå förblir friska, och i 

bästa fall även vidareutvecklas och växer som människor. Han menar att för att klara av 

motgångar och bibehålla en god hälsa samt att tillägna sig de erfarenheter man gör på ett 

positivt sätt, så behöver tillvaron vara sammanhängande. Antonovsky menar att detta är 

möjligt när tillvaron görs (a) begriplig, (b) hanterlig och (c) meningsfull. Det här 

definierar Antonovsky i ett begrepp han kallar KASAM (känsla av sammanhang)  

Han pratar om stressorer man möter i tillvaron och om hur man hanterar den spänning 

som då kan uppstå. Gör man de stressorer man möts av begripliga och lär sig hantera dem 

kan man dra nytta av dem och det kan kännas meningsfullt att ta sig igenom stress-

processen med målet att man vinner någonting utav det.  

(Antonovsky, 2003, s.7-8) 
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3.6 Motivation 

Håkan Jenner, professor i pedagogik, diskuterar begreppet motivation i sin bok 

Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Han menar att vissa teman är 

särskilt viktiga för motivationsarbetet i praktiken. Ett av dessa teman är människors egna 

förklaringar till framgångar och misslyckanden. Tillskrider man framgångar som ett 

resultat av ambition och misslyckanden som avsaknad av ansträngning så vet man att 

resultaten beror på den egna insatsen. Förklarar man däremot framgångar med tur ligger 

inte tron i resultatet hos den egna ambitionen.  Ett annat tema är förväntningars betydelse. 

Vad omgivningen förväntar sig av en person kan ha betydelse för hur personen uppfattar 

sig själv. Hans idé är att motivation är något föränderligt som går att utveckla. Motivation 

är på så sätt inte en egenskap hos individen. Människan tar till sig av sina erfarenheter, 

både framgångar och misslyckanden, och skapar av dem sin egen syn på sin förmåga att 

lyckas. Synen på förmåga att lyckas har en påverkan på motivationen. Vid flera positiva 

erfarenheter av framgång ökar motivationen och tvärt om vid flera misslyckanden tappar 

personen motivation. Jenner förklarar det så här ”Motivation är inte en egenskap hos 

individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får.”. 

(Jenner, 2004, s. 15). 

 

3.7 Frågeställning 

 

• Vilka olika faktorer anser eleverna påverkar deras hälsa och motivation i deras 

skolmiljö? 

 

Aspekter som jag vill belysa är inom vilka områden som de intervjuade eleverna tycker 

att hälsan och motivationen påverkas. Lpo 94s mål är att eleverna i skolan ska få tillägna 

sig en grund och en vilja till att fortsätta sin utbildning. Antonovsky menar att man lättast 

tillägnar sig erfarenheter och behåller en god hälsa då tillvaron känns begriplig, hanterlig 

och meningsfull. Jenner menar att det för motivationens skull har betydelse av hur man 

själv förklarar sina fram och motgångar. Dessa aspekter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullheten i det man gör, är sådana som vill undersöka. 

 

 7



4. Metod 
Uppsatsen är upplagd så att jag gjort intervjuer med gymnasieelever för att undersöka hur 

de upplever skolsituationen vad gäller deras hälsa och motivation att studera.  

 

4.1 Urvalsgrupp 

Jag valde att göra intervjuer med gymnasieelever eftersom de har en lång erfarenhet av 

skoltiden. Jag valde också att hälften av respondenterna skulle vara män och hälften 

kvinnor. Jag försökte att hitta respondenter som alla gick sitt sista år på gymnasiet. Jag 

valde respondenter även utifrån vilket gymnasieprogram de gick på. 

Nedan redovisas respondenterna: 

  

Intervjuperson 1: Man 18 år, medieprogrammet  

Intervjuperson 2: Kvinna 18 år, naturvetenskapliga programmet 

Intervjuperson 3: Man 18 år, byggnadsprogrammet 

Intervjuperson 4: Kvinna 18 år, byggnadsprogrammet 

Intervjuperson 5: Man 18 år, samhällsvetenskapliga programmet IVAS 

Intervjuperson 6: Kvinna 18 år, medieprogrammet 

 

4.2 Validitet 

Jag valde att göra en testintervju med en man, 18 år, fordonsprogrammet, för att se hur 

intervjun fungerade. För att läsa intervjufrågorna och testintervjun, se bilaga. 

Testintervjun ansågs ha gått bra och gav tydliga svar som syftade på frågorna som ställts. 

Innan intervjun berättade jag för respondenten att temat på frågorna var hälsa och 

motivation. Efter testintervjun valde jag att inte berätta någonting om dessa teman i de 

fortsatta intervjuerna eftersom det skulle kunna påverka svaren på det sättet att det blev 

ledande frågor. Under testintervjun satt intervjuare tillsammans med respondenten i en 

avslappnande utemiljö där det inte gick att bli störda. Detta sade testrespondenten kändes 

bra därför återgjordes detta även i de fortsatta intervjuerna. Frågan om val av plats 

ställdes till respondenterna innan intervjuerna för att de skulle känna sig trygga. Det gavs 

förslag på två olika platser, en plats inomhus och en annan plats utomhus. Alla 

respondenterna valde att sitta utomhus. Jag gjorde anteckningar vid intervjuerna och 
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svaren bearbetades genom att alla svaren skrevs rent och sedan delades in i under-

grupperna hälsa och motivation.  Personerna har läst vad som sammanfattades om deras 

svar. Alla respondenter godkände sammanfattningen. Jag valde att göra intervjuer därför 

att jag ansåg att jag kunde få ut mer av att intervjua t.ex genom att ställa följdfrågor. Jag 

ville också finnas med för att kunna förklara vad jag menade med de olika frågorna ifall 

det skulle finnas frågetecken. 

 

4.3 Genomförandeprocessen 

Inför intervjuerna förberedde jag platser att sitta ostört på. Material som jag använde var 

papper och penna. Ingen bandspelare användes då inte någon av respondenterna ville bli 

inspelad på band på grund av att det ansågs vara ett störande moment. Jag fick ibland 

förklara vad jag menade med frågorna. Det kan ha berott på att frågorna var otydliga. 

Det var därför bra att jag gjorde intervjuer så att jag hade möjlighet att få förklara. 

Intervjuerna gick bra och tog ungefär en timma för varje respondent. För vissa 

respondenter ställdes följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel kommer jag att sammanställa de genomförda intervjuerna.  

Efter genomförda intervjuer delade jag in materialet i skilda områden för att göra det 

enklare att förstå relevansen av ställda frågor och för att se eventuella mönster som 

framträder. 

 
5.1 Resultattabell 
                                                   Ja              Nej 
 
 
Påståenden relaterade till motivation: 
 
Eleven är nöjd med sin tid på gymnasiet  6   0 
 
Eleven känner att skolarbetena är meningsfulla 6   0 
 
Eleven upplever att kunskapen hon får i 
skolan är meningsfull     6  0 
 
Eleven känner att skoltiden ger en bra 
grund för framtiden     5  1 
 
Eleven tycker sig utvecklas i skolan   6  0 
 
Eleven känner att skolan är viktig för 
den sociala utvecklingen    6  0 
 
Eleven känner sig motiverad att gå till skolan 6  0 
 
Eleven tycker att läraren motiverar   5  1 
 
 
Påståenden relaterade till hanterbarhet: 
 
Eleven vet vad hon ska göra när hon möter problem 6  0 
 
Eleven känner att hon når upp till de krav, 
uppgifter och betygskriterier, skolan har  4  2 
 
Eleven får vara med och påverka 
över skoluppgifter     6  0 
 
Eleven kan lösa stressiga situationer   6  0 
 
 
Påståenden relaterade till begriplighet: 
 
Eleven känner att uppgifterna är strukturerade 4  2 
 
Eleven vet till varje dag vad som ska göras  2  4 
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Påståenden relaterade till hälsa: 
 
Eleven kan känna stress i skolan   5  1 
 
Eleven tycker att hälsan påverkas 
positivt i skolan     4  2 
     
Eleven tycker att hälsan påverkas 
negativt i skolan     2  4 
 
 
Motivation 
Utav tabellen kan man avläsa att när det gäller motivation så är eleverna mycket 
motiverade. Alla elever känner sig nöjda med sin tid på gymnasiet. De tycker alla att 
skolarbetena och kunskaperna de får i skolan känns meningsfulla. 
Endast en elev tycker att skoltiden inte ger en bra grund för framtiden. 
Samtliga elever tycker sig utvecklas i skolan och att de utvecklas socialt. 
Alla elever känner sig motiverade att gå till skolan. 
En elev av de totala sex tycker att läraren inte bidrar till motivation.  
 
Hanterbarhet 
Tabellen visar att eleverna utifrån de ställda frågorna har en god förmåga till hanterbarhet. 
Samtliga elever vet vad de ska göra när det uppstår problem. 
Två elever av sex tycker att de når upp till de krav som ställs i skolan. 
Alla elever får vara med att påverka över sina skoluppgifter. 
Samtliga sex elever anser att de kan lösa stressiga situationer. 
 
Begriplighet 
Svaren visar att fyra av eleverna tycker att uppgifterna i skolan är strukturerade, övriga 
två tycker att de inte är det. 
Två av eleverna vet vad de sa göra varje dag de kommer till skolan medan resterande fyra 
inte alltid det. 
 
Hälsa 
Fem av eleverna kan känna stress i skolan medan en elev aldrig gör det. 
Fyra av eleverna tycker att hälsan påverkas positivt i skolan, övriga två elever tycker att 
den inte gör det.  
Två elever tycker att hälsan påverkas negativt i skolan medan fyra av eleverna tycker att 
hälsan inte påverkas negativt. 
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5.2 Hälsa 
 
Alla respondenterna anser att hälsan påverkas i skolan. Fem av de intervjuade anser att de 

kan känna sig stressade i skolan. Flera av dem menar att det är stressiga situationer på 

grund av prov och läxor. En person har svarat att han kan känna trötthet, speciellt i slutet 

av skolveckan. Privatlivet spelar en roll i studieresultaten menar två av respondenterna. 

En av eleverna beskriver det så här: " (...) Om jag är ovän med en kompis, t.ex. om jag 

inte har någon att vara med på lunchrasten så kan jag också känna en viss psykisk stress.". 

En annan elev svarade följande på frågan om hon kunde känna stress i skolan, och på 

grund av vad:" Ja, på grund av saker som händer hemma, i livet och i skolan. Då gör jag 

sämre i skolan om jag tänker på andra saker. Två av de intervjuade tycker att idrotten i 

skolan bidrar till positiva effekter på hälsan. Alla respondenter har mer eller mindre 

vänner i skolan. En respondent menar att vänner är viktigt att ha därför att det blir 

roligare och tryggare att komma till skolan när där finns vänner. 

Alla sex eleverna anser att de kan hantera stressiga situationer de befinner sig i t.ex. 

genom att fråga en lärare eller kompis om hjälp.. En elev menar att bästa sättet är att ta en 

sak i taget. En annan elev varvar ner genom att vila och lyssna på lugn musik. Den elev 

som aldrig känner sig stressad hjälper sina klasskamrater att lugna ned sig genom att 

prata med dem på ett lugnt och sansat sätt. Vid uppstående av problem visade det sig vara 

viktigt att läraren och kompisar finns till hands. Tre respondenter frågar en lärare om 

hjälp i första hand vid uppkomsten av problem. Andra lösningar var att fråga en kompis, 

en förälder eller att hitta svar på Internet. En elev menar att det är viktigt att hålla sams 

med lärare eftersom att det enligt honom kan påverka betygsättningen. Mestadels av 

eleverna vet vad de ska göra varje dag de kommer till skolan genom att de har ett schema. 

Tre av respondenterna vet inte alltid vad de ska göra när de kommer till skolan. En 

respondent får reda på vad som kommer att hända under dagen i början av lektionerna 

och en elev frågar eventuellt en lärare vad som ska göras. 

Alla elever tycker att de utvecklas och lär känna sig själv i skolan. Tre av respondenterna 

tycker sig utvecklas i samspel med andra människor. En respondent utvecklar sin hälsa 

genom att i skolan på idrottslektionerna skriva en hälsodagbok om fysisk, psykisk och 

social hälsa. Hon tycker att hon utvecklas genom att tänka mer på sin hälsa. Alla utom en 

av eleverna tycker att de når upp till de krav som skolan ställer. 
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5.3 Motivation 

Alla respondenterna är nöjda med sin tid på gymnasiet. Samtliga elever är motiverade att 

gå till skolan.  T.ex. tycker fyra av de intervjuade att skoltiden ger dem en bra grund för 

att de ska klara sig i framtiden. Fyra av respondenterna känner att de får en bra grund i de 

ämnen som kommer att vara användbara i det kommande arbetslivet medan två inte 

tycker det. En elev menar att det är i skolan som hon kommer fram till vad hon ska göra i 

framtiden. En elev önskar få mer praktiska delar i utbildningen då hon anser att det är i 

praktiken hon lär sig mest. En elev menar att det känns motiverande att få betyg. En 

annan respondent tycker att det är viktigare att trivas bra med vänner och lärare i skolan 

än hur studierna resulterar. En elev tycker att praktiken ökar motivationen till att skaffa 

utbildning. Att få tjäna pengar genom kommande jobb är en av anledningarna till att 

studera tycker två av personerna. Att kunna skaffa familj är ett motiv för en annan elev. 

Majoriteten av eleverna läser hemma 1-2 timmar varje dag. Två av eleverna har inga 

hemläxor. En av dem pluggar hemma ändå. Hon förklarar det så här: "(...) Vi har inga 

läxor så det är eget ansvar. Därför behöver jag det strukturerat. Jag gör det jag mest 

behöver göra. Jag gillar att ligga före i planeringen.". Majoriteten av eleverna tycker att 

deras lärare motiverar dem att studera. Två av eleverna tycker att en förälder bidrar till 

motivation att gå en utbildning. På frågan Hur blir du motiverad inför ett prov svarar alla 

respondenter att de sätter upp mål om att de ska klara provet, och så läser flera av dem 

extra mycket innan. Alla elever har fått känna framgångar av sina studieresultat. Alla 

respondenterna klarar av att ta sig igenom motgångar av studieresultaten. De kämpar alla 

på för att komma vidare. En elev förklarar hur hon hanterar sina fram och motgångar: 

"Vid motgångar nöjer jag mig inte med betyget G utan jag försöker att få högre betyg. 

Framgångar motiverar mig också. Jag försöker behålla bra betyg och gör mitt bästa. Jag 

anses vara en plugghäst så då får jag press från kompisarna om att få bra på proven och 

att få bra betyg.”. Vid motgångar visar det sig vara viktigt att inte tänka på vad personen i 

fråga kan just vid provtillfället eller vid motgången utan att se vad man faktiskt kan klara 

av, om inte för tillfället utan längre fram. 
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6. Analys 
 
För att tolka det material som framkommit ur intervjuerna kommer den valda litteraturen 

att användas. Främst användes Antonovskys teori kring begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att spegla hälsa och motivation i skolmiljön och Jenners teori om 

motivation vilken kompletteras med resterande litteratur.  

 
Antonovsky skriver att vi ständigt utsätts för stressorer i vår tillvaro. Det som framgår i 

resultattabellen ifrån intervjuerna är att majoriteten av eleverna tycker sig bli påverkade 

av stressorer i skolsammanhang. Det visade sig att anledningarna till att eleverna kände 

sig stressade var stress inför prov, stress för att leva upp till de förväntningar som eleven 

har på sig själv samt förväntningar från andra personer, tidspress, stress för sociala 

problem som kompisrelationer och identitetssökande för att nämna några.  

   I intervjuerna framkommer att trots att elevernas hälsa påverkas av stress så fortsätter 

eleverna att kämpa sig igenom de situationer som krävs för att ta sig vidare eftersom de 

fortfarande går kvar på gymnasiet. Exempel på detta är att skolan känns viktig för dem. 

Detta stämmer väl överens med vad Antonovsky talar om då han menar att man trots 

tillvarons alla påfrestningar kan hantera motgångar för att behålla hälsan i gott skick och 

utvecklas som person. Han menar att om man gör stressorerna i tillvaron begripliga, och 

om man vet hur man ska hantera dem, blir det lättare att klara av situationerna.  

   Eleverna begriper meningen med skoltiden och med skolarbetena. De vet också vad de 

ska göra då problem uppstår vilket tyder på att de upplever skolsituationen begriplig. 

Antonovsky menar också att det är av betydelse att man har ett mål med det man gör, att 

om man har tydliga mål så finns en större känsla av meningsfullhet i det man gör. 

Om man ser till eleverna i intervjuerna så är alla respondenterna, av olika motiv, 

motiverade att gå till skolan. Det visas genom att de säger att skolan känns meningsfull 

att gå till på grund av kompisar de träffar i skolan, att man lär sig någonting viktigt i 

skolan, att det är viktigt att få betyg för jobbmöjligheter i framtiden, för att få pengar och 

för att det är roligt.  

   Jenner talar om att det är viktigt för motivationens skull hur man förklarar sina 

framgångar och misslyckanden. Majoriteten av eleverna berättar att om de möter ett 
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misslyckande så betyder det att de ska studera mera. De har då en klar uppfattning om att 

de kan nå framgång genom goda resultat om de bara lägger ned mer tid på skolarbetena.   

 

I studien som gjordes av Fransson där man studerade sambandet mellan ängslighet och 

resultat på tentamen visades negativa samband mellan ängslighet och tentamensresultat 

men även att ängslighet i samband med inlärning eventuellt kunde ha positiva effekter på 

färdighetsutvecklingen genom att bl.a. öka studieansträngningen. Av intervjuerna att 

döma visar sig detta stämma överens med undersökningen. Några av eleverna blir 

negativt stressade av prov medan en elev tycker att den yttre pressen av att prestera bra 

blir till en positiv och motiverande press. Vid motgångar visar det sig, enligt intervjuerna, 

vara viktigt att eleven inte bara ser när det går dåligt och då eleven presterar sämre på ett 

prov utan att eleven ser till vad hon faktiskt kan klara av, om inte för tillfället längre fram. 

   I Lpo 94 står att skolans uppdrag är att ge eleverna beständiga kunskaper som bidrar till 

att eleverna kan leva och verka i samhället.  

Intervjuerna visar att detta uppdrag är något som eleverna tycker sig ha fått. Eleverna 

talar om att de kommer att ha nytta av kunskaperna de får i skolan och att det känns 

motiverande att läsa just för att de kommer att få användning av kunskaperna både i livet 

och i arbetslivet.  
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7. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur gymnasieelever såg på sin hälsa och 

motivation i skolmiljön. Ur intervjuerna har kunnats få svar på de frågeställningar som 

ställts. I ett skolsammanhang kan stressorer vara stress inför ett prov, stress för att leva 

upp till de förväntningar som eleven har på sig själv, stress för läroplanens krav, tidspress, 

stress för sociala problem som kompisrelationer och identitetssökande för att bara nämna 

några. Antonovsky menar att en förutsättning för psykiskt välbefinnande och en positiv 

utveckling är att man lever i ett begripligt sammanhang, med lagom anpassade krav och 

med möjlighet att påverka situationen. Detta visade sig stämma överens med elevernas 

syn på hälsan och motivationen. Eleverna väger upp stressorerna vad gäller hälsa och 

motivation med att t.ex. klara ett prov, att nå upp till läroplanens mål, att få fortsätta 

utbildningen, att ha vänner i skolan och även för personlig utveckling i ett längre 

perspektiv som bidrar till, för eleven, en lättare tillvaro och ett lättare liv. 

   Genom intervjuerna har fåtts en större insikt i betydelsen av ansvaret för läraren att i 

skolan hjälpa eleverna att bli motiverade och att kunna hantera problematiska situationer.  

Jag har förstått vikten av att arbeta med elevernas hälsa och motivation.  

Lärarens uppgift är enligt läroplanen också att organisera och ge sammanhang till 

intrycken eleverna får, detta för att undvika en stressfaktor som kan ha betydelse för 

hälsan och motivationen. 

   Studien visar att eleverna har en klar inblick i att kunskaperna har ett samband med 

livslångt lärande vilket är viktigt enligt läroplanen. Lärarens uppdrag är att ge eleverna 

möjlighet att påverka och ta ansvar för det egna lärandet och jag tror att det just därför är 

viktigt att eleverna vet meningen med skoltiden så att när de är motiverade vill ta det 

ansvaret. En tro till att kunna lösa problem och att ha en positiv tro till den egna förmågan 

är viktigt då eleverna säger sig bli motiverade när de lyckas. Denna process är viktig och 

det respondenterna också visar behov av är att lärare behöver finnas tillgängliga för att 

hjälpa till vid motgången. För en lärare-elev-situation där läraren har ansvaret för 

motivationsarbetet handlar det om bemötande och de förväntningar som läraren har på 

eleven. Det gäller för läraren att kunna sätta sig in i elevernas syn på deras egna förmåga 

och tillit till att våga riskera att ta ett misslyckande eller att få ut mesta möjliga av en 

framgång. Pedagogens bemötande och tro till att eleven kan lyckas kan vara en av 
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faktorerna för hur eleven skapar sin bild av sig själv och en positiv inställning till den 

egna förmågan.  

Av arbetet lärde jag mig att jag hade alldeles för många frågor. Det hade varit lättare att 

fördjupa mig i några färre frågor. Jag fick återkontakta intervjupersonerna för att få 

tydliga ja eller nej svar till min tabell. Det tog lång tid att anteckna alla svar vid 

intervjuerna, det hade underlättat med en minibandspelare  men eftersom respondenterna 

önskade att inte bli inspelade fick jag ju självklart respektera detta. Jag tycker att det har 

varit väldigt intressant att göra intervjuer, läsa litteraturen samt att skriva denna uppsats. 

Det var roligt att upptäcka den starka motivationen eleverna har. Det är även bra att nu 

veta vad som motiverar eleverna. Det har varit bra att ha fått reda på de negativa 

faktorerna som t.ex. stress för prov och sociala problem som kan kännas jobbigt för vissa 

elever i skolan.  

 
 
7.1 Metod- och resultatdiskussion  
Min slutsats är att gymnasieelever har en positiv syn på gymnasiet, att de känner 

motivation och känsla av sammanhang. Kan detta  stämma? Att jag har fått det resultat 

jag har fått kan mycket väl  bero på slumpen, att jag har fått intervjua en grupp elever 

som är  positiva till gymnasietiden, som mår bra och som är motiverade.  Detta är mycket 

möjligt eftersom det endast är 6 stycken elever som  blivit intervjuade. Om 

intervjustudien hade varit bredare med fler  personer som svarat så hade resultatet kanske 

sett annorlunda ut.  

Det är möjligt att eleverna inte vågat öppna sig och varit ärliga  till hundra procent då de 

inte känner mig och kanske därför inte  vill/vågar berätta om de eventuellt har eller har 

haft problem i  skolan när det gäller hälsa och motivation. Hur man mår är ju en  väldigt 

personlig fråga och kan vara väldigt känslig. Likaså kan  det nog vara jobbigt att erkänna 

dels för sig själv och dels för en  främmande intervjuare om det skulle vara så att eleven i 

fråga är  omotiverad och kanske rent av trött på skolan.  

Det kan ju även vara svårt att berätta för en främmande människa om de innersta 

tankarna och känslorna, så då vid  en känslig fråga i intervjun kanske det är lätt hänt att 

svara  något positivt så att inga fler frågor ställs om ämnet och allt låter som det ska. 
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Men det är en  omöjlighet att bestämma sanningshalten av svaren jag fått. Det jag  har fått 

göra är att ta elevernas svar på allvar och jag har fått  utgått ifrån att de svarat ärligt på 

frågorna.  

Jag tror inte att jag har bidragit till att eleverna har svarat  positiva svar genom att jag 

skulle ha visat på något sätt att jag  är ute efter sådana. Jag har försökt förhålla mig 

neutralt och vare sig  uppmuntrat positiva eller negativa svar. Men människor är ständigt 

i samspel med varandra och det är nog så att man påverkar och blir påverkad i dialog med 

andra även om man inte alltid är medveten om det själv. Om jag utgår från mig själv och 

vad jag trodde innan jag gjorde intervjuerna så var det att gymnasieelever brukar vara 

ganska skoltrötta vid den tiden då de gått en lång tid i skolan. Men å andra sidan så 

intervjuade jag gymnasieelever som gick sitt sista år och det är möjligt att de kände en 

större motivation just därför att de snart skulle få ta studenten, att de var nära sitt mål. 

Mina egna erfarenheter från gymnasiet när det gäller motivationen var att jag var ganska 

skoltrött det första året på gymnasiet men att jag sedan blev motiverad in i de sista åren 

eftersom att jag hade ett mål om att få fortsätta studera på universitetet. Vad gäller 

stressen så upplevde jag tiden på gymnasiet som stressigt och det var därför jag var 

intresserad av den frågeställningar jag hade om hälsa. Det är nog möjligt att jag genom 

valet av mina frågor utgått en hel del från min egen tid på gymnasiet och att jag på så sätt 

indirekt kan ha påverkat de intervjuade.  

   Alla elever har säkert olika uppfattningar om begreppen som förekom  i intervjuerna 

och de har nog alla tolkat begrepp som stress och hälsa efter egna referensramar. Det kan 

ju innebära att jag har fått svar som utgår från olika synvinklar. T.ex. kan begreppen 

srtess och hälsa vara svårtolkade, hälsa kan vara både fysisk och psykisk och stress kan se 

olika ut och bero på en hel del olika anledningar. Vad jag skulle ha gjort vore kanske att 

specifiera frågorna mer så att det inte lämnades lika mycket möjlighet till att tolka 

frågorna olika.  

   Det som jag med säkerlighet vet är att jag har tolkat elevernas  svar rätt eftersom jag har 

kontaktat eleverna efter att jag sammanställt resultaten och jag frågade då om 

sammanställningen  stämmde överens med deras uppfattning, vilket den gjorde. Jag lät 

eleverna ta del av mina sammanställningar som ett sätt att validera dem. De intervjuade 

fick läsa igenom vad jag sammanställt och de fick godkänna vad jag skrivit. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär 
 
 
1) Är du i det stora hela nöjd med tiden på gymnasiet? 
2) Hur känns dina skolarbeten meningsfulla? 
3) Hur hanterar du motgångar och framgångar av dina studieresultat? 
4) Hur hanterar du en situation om du inte förstår ämnet? 
5) På vilket sätt känner du att dina uppgifter i skolan är strukturerade?  
6) Vet du vad du ska göra varje dag du kommer till skolan?  
7) Känner du att kunskapen du får i skolan viktig? 
8) Hur förstår du varför du ska lära dig det du gör i skolan? 
9) Känner du att du når upp till de krav som skolan ställer på dig? (uppgifter, 
betygskriterier m.m) 
10) Vad gör du när du möter problem?  
11) Hur mycket tid lägger du ner på skolarbeten? 
12) Hur känner du att skoltiden ger dig en bra grund för att du ska klara dig i framtiden? 
13) På vilket sätt påverkas din hälsa i skolan?  
14) Hur utvecklas du och lär känna dig själv i skolan? 
15) Har du vänner i skolan? 
16) Hur känns skolan viktig för din sociala  utveckling? 
17) Vad mer i skolan känns viktigt för dig? 
18) Hur får du vara med att bestämma över dina skoluppgifter? 
19) Kan du känna stress i skolan? P.g.a.  vad?   
20) Hur löser du stressiga situationer? 
21) Av vilka anledningar känner du dig motiverad att gå i skolan? 
22) Hur motiverar dina lärare dig att plugga? 
23) Hur blir du motiverad inför ett prov? 
24) Vilka andra faktorer i din omgivning gör dig motiverad att skaffa utbildning? (ex. 
arbetsmarknaden, prao som lockar.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 



 
Testintervju 
 
Man, 18 år 
 
1) Ja. 
2) Dom känns meningsfulla för jag lär mig något. 
3) Framgångar gör mig glad bara så att jag vill fortsätta. Motgångarna gör att det känns 
jobbigt att fortsätta. Fast jag fortsätter ju ändå men det blir ju svårare. Har det gått dåligt 
på flera prov är det svårare att komma tillbaka. 
4) Jag ber om hjälp från läraren eller kompisar. 
5) Jag vet inte men vi har ju ett schema för vilka ämnen vi har under dagen. Planeringen 
är bra för vi får reda på dom mesta proven i god tid.  
6) Inte alltid men ofta fortsätter vi med det vi gjorde sist. 
7) Inte allt. En del  känns meningsfullt för det jag ska bli. Jag skulle ha föredragit om det 
var mer personligt inriktat.  
8) Allt förstår jag inte varför jag ska lära mig men jag får ju förklarat och en del ser jag ju 
varför jag ska kunna. 
9) Inte alltid men jag ligger nog i medel där. 
10) Han försöker få mig att förstå och ger mig tips om hur jag kan leta upp saker själv 
plus ger mig uppgifter runt omkring problemet som gör att jag kan förstå lättare. 
11) Så mycket så det känns bra för mig. Jag försöker inte tvinga fram någon tid som jag 
ska sitta varje dag för det blir inget bra då utan så att jag följer med och känner att jag 
klarar av kurserna. 
12) Jag känner att jag får lära mig mycket inom det som jag vill jobba med så att jag är 
förberedd att jobba med det. Sen är det ju en viss allmänbildning som alltid är bra. 
13) När det är för mycket att göra blir jag ju stressad och man stressar upp varandra och 
det är negativt men om det är bra planerat och framfört på ett positivt sätt av läraren så 
man känner att ämnet är intressant så känns det positivt och blir lättare att arbeta. 
Kemin mellan lärarna och mig och kompisarna och mig är viktig för att det ska bli en 
positiv stämning så man kan arbeta lättare.  
14) Vi har mycket grupparbeten så vi får lära oss att lösa arbeten mycket i grupp. Det gör 
att jag utvecklas och lär mig att lita på andra. Och att lära mig lyssna på andras idéer och 
att jag lär mig att samarbeta och vara i en grupp.  
15) Jo det är klart att jag har. 
- Har du alltid haft vänner i skolan? 
Ja 
- Hur tror du att skolsituationen hade påverkats om du inte haft vänner? 
Det hade varit mycket jobbigare. Man hade inte haft någon att dela jobbiga eller roliga 
stunder med. Tyngre helt enkelt. Det hade känts svårare att vara i skolan och att göra 
arbeten om jag inte hade haft någon att dela dom med och att vi stöttar varandra.  
16) Jag skaffar vänner som jag även har på fritiden. 
17) Vänner och sammanhållningen. 
18) Det är jag inte. Men det skulle jag vilja. Att bestämma mer individuellt efter vad som 
skulle passa mig. I och för sig har jag ju valt vilket gymnasium jag går på men det är ju 
inte alla ämnen som har med min inriktning att göra. 



19) Ofta är det ju stress för att det är för mycket att göra på för kort tid. Då försöker jag se 
det på ett annat sätt och väljer ut det viktigaste och hoppar över resten eller ber om mer 
tid för att jag inte ska bli så stressad. 
- Brukar du få mer tid då? 
Ja ibland går det ju att få mer tid om det är uppgifter men inte till prov för dom gör ju alla 
samtidigt. 
20) Min största motivation är ju att få en utbildning för att få ett jobb som är tryggt och 
som jag trivs med. 
21) Jag vet inte. Att läraren gör ämnet roligt med roliga övningar och så då blir jag mer 
intresserad. Och att läraren är snäll och inte tycker att jag är jobbig när jag inte förstår. 
22) Olika för olika prov men dom ämnena som är roliga är lättare att plugga innan ett 
prov. Dom andra ämnena blir det ju att jag pluggar bara för att jag måste.  
23) Min familj blir glad om jag får en utbildning så dom blir trygga och vet att jag klarar 
mig. 
24) Dom tycker att jag är hyfsad. En del lärare bryr sig mer och av dom så känner jag mig 
bättre. 
- Hur visar en del lärare att dom bryr sig? 
Dom visar mer uppskattning när jag klarar uppgifter och prov. Dom verkar bry sig mer 
om vad jag gör.  
25) Alla favoriserar alltid, en del mer och en del mindre. Till exempel många lärare bryr 
sig mer om dom som är duktiga än dom som inte förstår. 
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